
 

 
โครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข 

แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระท าความผิดในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเงินและบัญชี  
ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๔ 
รวมถึงได้มีการปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ท่ี
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่าตอบแทนเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการ
ปรับปรุงเพิ่มค่าตอบแทนและการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขึ้นมาเพิ่มเติม อีกท้ังในปัจจุบัน 
พบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชี ของหน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีคดีท่ีมีการฟ้องร้องต่อศาล
ปกครอง เพื่อให้หน่วยบริการ รวมถึงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องรับผิดชดใช้เงิน เป็น
จ านวนเพิ่มมากขึ้นและในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามค าพิพากษาของศาลปกครองท่ีพิพากษาให้
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้น น ามาซึ่งมีการใช้สิทธิไล่เบ้ียของ
ทางราชการ ท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีผู้กระท าความผิด ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นรับผิดชดใช้เงินคืน
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หากกรณีท่ีเป็นการกระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีไม่ใช่เป็นผู้กระท าความผิดโดยตรงกับการกระท าความผิดในการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือทางการเงินและบัญชี ต้องมาร่วมรับผิดชดใช้เงินคืนกับคนกระท าความผิดโดยตรง
ไปด้วย 



  สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข เห็นว่าการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนท่ีมีการ
ปรับปรุงใหม่ท้ัง ๕ ฉบับ ให้มีการปฏิบัติบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวอย่าง หรือกรณีการกระท าความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จะเป็น
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังมิให้เกิดการกระท าความผิดเกิดขึ้น ของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
และมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานทางราชการ ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่ 
     ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตัวอย่าง หรือกรณีการ
กระท าความผิดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
    ๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามาถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง   

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามระเบียบ
ดังกล่าวของหน่วยงานและหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังผู้บริหารของ
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดบริการ และบุคลากรสาธารณสุขท่ีสนใจท่ัวไป 
จ านวน ๕๐๐ คน  ประกอบด้วย  
  ๓.๑  ผู้อ านวยการหรือ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลท่ัวไป
   ๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  ๓.๓ สาธารณสุขอ าเภอ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๓.๔ นิติกร ของ ส านักงานเขตบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลท่ัวไป  

๓.๕ นิติกร ของหน่วยงาน/หน่วยบริการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และกรมในส่วนกลาง 

๓.๖ นักจัดการงานท่ัวไป ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาล
ชุมชน  



๓.๗ ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบ
เกี่ยวกับการรับบริจาค การเร่ียไร การจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ และการจัดสวัสดิการ 

๓.๘ นักจัดการงานท่ัวไป หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
ดังกล่าว ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมในส่วนกลาง 

๓.๙ บุคลากรสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๓.๑๐ คณะกรรมการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข   

๔. วิธีด าเนินการ 
  ๔.๑ ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเชิญวิทยากร 
  ๔.๒ เสนอขออนุมัติโครงการต่อนายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเพื่อขอความ
เห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
  ๔.๓ แจ้งเวียนหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  โครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขแนวปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระท าความผิดใน
การจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการเงินและบัญชี ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖จัดอบรมระหว่างวันอาทิตย์ท่ี ๒ เมษายน ถึงวันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๖  
(วันอาทิตย์ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม)  

สถานท่ีจัดอบรม ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 

 

๖. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก 

และค่าพาหนะ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๖.๒ ค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้ารับการอบรม คนละ ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อย 
บาทถ้วน) ท้ังนี้ สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้น
สังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ 
แจ้งตามหนังสือกระทรวง การคลัง ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



๖.๓ สมัครเข้ารับการอบรมและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักกฎหมาย
สาธารณสุข www.mophlawyer.com  

๖.๔ ค่าลงทะเบียนท่ีช าระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอถอนเงินค่าลงทะเบียนคืนไดไ้ม่
ว่ากรณีใดๆ แต่สมาคมฯ อาจพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
เดียวกันได้ และจะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการอบรมไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

๖.๕ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขสงวนสิทธิ์ท่ีจะปิดการรับสมัครและลงทะเบียน 
เมื่อจ านวนผู้เข้ารับการอบรมครบตามจ านวน ๕๐๐ คน  

๖.๖ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวประนอม  ภู่พลอย เจ้าหน้าท่ี
สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข (โทร ๐๘๑ ๓๑๑ ๖๘๒๓)  

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่ 
     ๗.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีการกระท าความผิดในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตาม
แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
    ๗.๓  ผู้เข้ารับการอบรมสามาถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง   

๘. ผูเ้ขียนและเสนอโครงการ 
   
 

(นายพชร มาเทียน)  
นิติกรช านาญการพิเศษ 

 กรรมการและเลขานุการ 
 

๙. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
   

(นายณฤทธ์ิ  กันทวรรณ์) 
นายกสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข 
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โครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข 
แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง  

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อควรระวังเกี่ยวกับการกระท าความผิดในการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวมถึงการเงินและบัญชี ตามแนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

    ............................................. 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   ลงทะเบียนและรับเอกสารการอบรม 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดการอบรม  
โดยนายกสมาคมกฎหมายสาธารณสุข 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖  
วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” 

         วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ) 

         วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ) 

         วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย       
         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ) 

         วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย       
         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ) 

         วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย       
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ๕ ฉบับ” (ต่อ) 

         วิทยากร : นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย         
         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรณีการกระท าความผิดและ 
      ข้อควรระวัง ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ 
     จัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตาม 
     แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

โดย นายเสมอ  กาฬภักดี ข้าราชการบ านาญ 
อดีตนิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรณีการกระท าความผิดและ 
      ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ 
     จัดจ้าง รวมถึงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ตาม 
     แนวค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (ต่อ) 

โดย นายเสมอ  กาฬภักดี ข้าราชการบ านาญ 
อดีตนิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ถาม – ตอบ ปัญหาอุปสรรค  
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นายเสมอ  กาฬภักดี ข้าราชการบ านาญ 
อดีตนิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ถาม – ตอบ ปัญหาอุปสรรค (ต่อ) 
โดย นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
นายเสมอ  กาฬภักดี ข้าราชการบ านาญ 
อดีตนิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 



............................................................... 


